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J~no~n,I\ Fasilitas laboratorium komputasi dimaksudkan sebagai sarana kerja, pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Kepada para pemakai 

diharapkan pengertian dan kesadarannya untuk menjaga keutuhan dan keamanan peralatan yang ada, serta berperan dalam menciptakan suasana 
ILMU akademik yang lebih berhasil guna. Kesadaran ini hendaknya diterapkan terhadap semua peralatan yang dimiliki oleh Faku'ltas IImu Komputer Universitas 

KOMI'UTER 
Indonesia dan semua sistem komputasi lain yang dapat diakses melalui jaringan komunikasi yang tersedia. 

1. Pengelola 

a. Fasililas kompulasi dikelola oleh Fakullas IImu Komputer Universilas Indonesia (Fasilkom UI). 

b. Layanan Hotline Fasilkom UI 
Pemakai yang mengalami kesulilan alau masalah dalam penggunaan lasililas laboralorium komputasi dapal melaporkan dan meminla 
banluan IT Fasilkom melalui layanan Hotline di kampus Fasilkom Depok: 
Telepon: 7863419 pesawat 1135 dan/alau 2206 
E-mail: ~1I..@cs.uiac.id 

Konlak: Ruang IT Fasilkom Gedung B Lanlai 5 

2.	 Pengguna yang Berhak 

Yang memiliki hak untuk menggunakan fasilitas komputasi Fasilkom adalah: 

Sial Fasilkom UI. Mahasiswa yang terdaftar di Fakultas IImu Kompuler Universilas Indonesia, dan iPihak lain yang telah mendapal ijin 
dari Bagian Akademik Fasilkom UI 

3. Jam Layanan 

a.	 Laboratorium Komputasi
 
Jam layanan laboralorium kompulasi'
 b. Layanan Pengguna 

Senin - Jumal pukul 08.00 - 21.00 Jam layanan pengguna:
 

Sablu pukul 08.00 - 17.00 Senin - Jumal pukul 08.00 - 17.00
 

4. Penggunaan Fasilitas 

a.	 Hak guna mahasiswa terhadap fasililas kompulasi Fasilkom akan berakhir sejak yang bersangkutan lidak lerdaltar lagi sebagai 
mahasiswa Fakultas Ilmu Kompuler, alau yang bersangkulan terkena sanksi karena melanggar tala lerlib. 

b. Pengguna dapal menggunakan lasililas yang lelah diselujui ijin penggunaannya 

c.	 Fasilitas hanya boleh digunakan untuk kegialan akademik, tidak digunakan unluk kegialan, lain, seperli digunakan untuk 
mengakses situs-situs yang berbau pornografi/porno aksi, permainan (game). chatting, mendengarkan musik. alau 
memular film. yang lidak lermasuk lugas perkuliahan atau penelilian. 

d.	 Pengguna lidak diperkenankan mengubah konfigurasi peralalan (mengubah, menambah maupun mengurangi perangkal lunak 
maupun perangkal keras) yang berada di laboralorlum komputasi. lanpa seijin pengelola. 

e.	 Pengguna lidak diperkenankan mengganggu pengguna lain. 

f.	 Pengguna lidak diperkenankan meninggalkan terminal dalam keadaan login. 

g.	 Pengguna lain lidak diperkenankan menggunakan lerminal yang dilinggaikan penggunanya: hanya pelugas dari IT Fasilkom I 
Asislen Lab yang berhak melakukan logout di terminal ilu. dan melakukan langkah-Iangkah yang diperlukan pada keadaan 
lersebut. Pengguna lain wajib melaporkan keadaan lersebul ke Hotline IT Fasilkom I Asislen Lab. 

h. Pengguna tidak diperkenankan makan atau minum di ruang laboratorium kompulasi. 

i.	 Pengguna lidak diperkenankan membawa seseorang selain Pengguna yang Berhak (poinl 2) ke ruang I.aboralorium 
kompulasi. 

j.	 Pengguna wajib menjaga keberslhan ruangan laboratorium komputasi, lidak diperkenankan meludah, membuang sampah, 
merokok, makan/minum. membawa peralalan/perlengkapan lidur, peralatan memasak di ruangan laboratorium 

5. Keamanan dan Kerahasiaan Data 

a.	 Pengguna lidak dipcrkenankan menggunakan akun milik orang lain alau meminjamkan akun milikllya unluk keperluan orang 
lain. 

b. Pengguna lidak diperkenankan memberitahukan password kepada orang lain. 

c. Pengguna bertanggung jawab alas kerahasiaan password, dan keamanan akun miliknya. 

d.	 Pengguna lidak diperkenankan melakukan usaha untuk mengelahui password pengguna lain, alau berusaha memakal akun 
pengguna lain. 

e. Pengguna tidak diperkenankan mengakses data, kecuali milik pengguna sendiri alau pengguna telah diberi hak unluk ilu. 

f.	 Pengguna tidak diperkenankan melakukan pengambilan dan/alau perubahan dala secara lIegal (hacking dan cracking) 
dari suatu sislem. baik slstem yang berada di Fasilkom UI ataupun pada sistemlain yang dapat dijangkau dengan JUITA 
(Jaringan U'I Terpadu) 

6. Pencegahan dan Penanganan Virus 

a.	 Pengguna diharuskan unluk memeriksa dan membersihkan virus dari perangkal yang akan digunakan. at au berkas yang 
diterima melalui e-mail maupun download dari Internet. Pemeriksaan dilakukan dengan anti virus yang prosedur 
penggunaannya akan diletapkan kemudian oleh Fasilkom UI. 

b.	 Pengguna diharapkan unluk selalu waspada bahwa perangkat yang digunakan, alau berkas yang dilerima melalui e-mail 
maupun download, dapal membawa/menularkan virus. 

7. Penggunaan e-mail 

a. Pengguna lidak diperkenankan mengirim e-mail secara anonim alau dengan nama palsu. 

b.	 Pengguna tidak diperkenankan mengirim e-mail untuk mengganggu dan/atau perbualan-perbualan lain yang merugikan 
orang lam baik secara malerial. moral alaupun hukum. 

8. Hak Cipta Perangkat Lunak 

Perangkat lunak hanya diberikan hak gunanya pada laboratorium yang disediakan: lidak diperkenankan melakukan penyalinan 
dari kompuler alaupun server dengan alasan apapun juga. 

g. Sanksi terhadap Pelanggaran 

a.	 IT Fasilkom UI akan memberikan peringatan 2 kali terhadap pelanggaran ringan seperti bermain game. chatting, minum dan 
makan dilab. tidak menjaga kebersihan dan apabila pengguna melaKukan pelanggaran lagl setelah mendapat 2 kali 
peringalan maka IT Fasilkom UI berhak melakukan pending akun sefama 1 semesler 

b.	 IT Fasilkom UI alas perminlaan Bagian Akademik Fasilkom UI berhak menulup akun seorang pengguna yang melakukan 
pelanggaran. 

c.	 Pengguna yang melakukan hacking atau cracking ke situs dilingkungan Juila atau silus lain diluar Juila dapal dikenai 
sanksi oleh pihak Universitas Indonesia. Hacking atau cracking keluar Juita dapat dianggap mencemarkan nama balk 
Universitas Indonesia. 

d.	 Fakultas IImu Kompuler dapal memberikan sanksi lain berdasarkan lingkat pelanggaran pengguna dan akan diputuskan oleh 
WD I Fasilkom UI atau pejabat yang lebih tinggi dan mengacu pada Keputusan Reklor Universilas Indonesia No. 
037/SKlR/UI/1981 Tenlang Tala Terlib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia. 

10. Lain-lain 

Tala lertib ini juga berlaku unluk penggunaan PC kelas, dan perangkal pribadi yang digunakan untuk mengakses jaringan 
melalui JUiTA. 
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SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Prodi 

NPM 

Menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui Tata Tertib Penggunaan Fasilitas 
Laboratorium Komputasi yang berlaku di Fakultas I1mu Komputer / Pusat J1mu Komputer 
Universitas Indonesia, dan bersedia menerima sanksi yang diberlakukan jika meJakukan 
peJanggaran. 

Depok, '" / / .. 
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